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SAMMANFATTNING 

Lena Ljungberg 

Naturvetenskap i förskolan 

En studie i pedagogers syn på naturvetenskap i förskolan och hur de synliggör den. 

 

Science in preschool 

 

A study of preschool teachers´ view and use of natural science in preschool.  

                             Antal sidor: 33 

Syftet med min studie var att se hur pedagoger ser på naturvetenskap i förskolan. Vad kan 

naturvetenskap vara för förskolebarn och hur lyfter pedagogerna fram den? Jag var också 

intresserad av att få veta hur de använder sig av ett undersökande och utforskande arbetssätt, 

som har stora likheter med ett naturvetenskapligt arbetssätt.  

Som metod använde jag kvalitativ undersökning och intervjuade sju förskollärare. De var alla 

eniga om att naturvetenskap är ett brett och viktigt ämne. I första hand är det biologin man 

lyfter fram. Det är där man har mest kunskaper och därmed känner sig tryggare att utmana 

barnen. Men de var alla medvetna om att naturvetenskap i förskolan kan vara mycket mer och 

de efterlyste diskussioner och fortbildning i vad naturvetenskap kan vara, för att få syn på den 

och för att bli bättre på att lyfta fram den i vardagen på förskolan.  

 

Sökord: naturvetenskap, pedagog, miljö, undersökande och utforskande arbetssätt 
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INLEDNING 
Under senare år visar undersökningar att ungdomars intresse och kunskaper i naturvetenskap 

minskar. Antal sökande till Naturvetenskapligt program på gymnasiet minskar. Samtidigt 

behöver vårt samhälle ha bra utbildade naturvetare, för att hänga med i utvecklingen (Sjøberg 

2010). 

På förskolan är traditionen att stor vikt läggs på språket och på senare år även matematik. 

Naturvetenskapen begränsas till skog och natur. Många kanske nöjer sig med 

skogspromenader en gång i veckan. Men med närmare eftertanke har vi naturvetenskap 

omkring oss hela tiden. Barnen kommer i kontakt med vatten, luft, tyngdlagar, frikt ion, 

kroppsfunktioner hela dagarna. De testar på hur saker fungerar och provar sig fram, för att 

klara olika saker. De frågar och ställer hypoteser (Elfström m.fl. 2008).  

Mitt intresse för naturvetenskap i förskolan växte, när vi under utbildningen läste kursen 

Hållbar utveckling (VT09). Dels läste vi en bok om naturvetenskap, Barn och naturvetenskap 

(Elfström m.fl. 2008), som fick mig att inse hur mycket naturvetenskap som finns i förskolan. 

Dels fick jag också faktakunskaper kring ämnen som kemi, fysik, biologi, som jag märkte att 

jag hade direkt användning för i mitt arbete på förskolan. Med grundläggande kunskaper 

kunde jag möta barnens frågor och såg hur jag kunde utmana dem ytterligare. 

Förskolans läroplan, Lpfö98, har flera mål som direkt pekar på naturvetenskap: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Lpfö98 2006:7) 

och även: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom 

sitt kunnande om växter och djur (Lpfö98 2006:9). 

Men även andra mål som hänger ihop med ett naturvetenskapligt arbetsätt: 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 

pedagogiska verksamheten (Lpfö 98 2006:8). 
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Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden (Lpfö98 2006:5). 

Att förskolan behöver lyfta fram naturvetenskapen i sin verksamhet tydliggörs också i det nya 

förslaget till läroplan för förskolan. Där lägger man fortfarande stor vikt vid naturfrågor, men 

är tydligare kring naturvetenskap och teknik. Informationsteknologi, konstruktioner, material 

och användning av maskiner, redskap och verktyg lyfts fram och att vi vuxna i förskolan skall 

synliggöra och benämna de företeelser kring naturvetenskap och teknik vi möter i vardagen. 

Barnen skall uppmuntras att experimentera och utforska olika fenomen med de vuxna som 

medforskare (Skolverket 2009).  

 

Vad kan vi göra på förskolan för att öka barnens intresse och kunskaper inom naturvetenskap?  

De barn vi dagligen träffar är i en ålder där deras upptäckarlust och nyfikenhet inte finner 

några gränser, om bara vi pedagoger ger dem möjligheter att utforska och undersöka sin 

omgivning.  

Vi behöver naturvetenskap för att förstå vardagliga fenomen och hur världen hänger ihop. Ju 

tidigare vi kan väcka intresset och utmana dem, desto större är möjligheten att de kan känna 

glädjen med och se vikten av naturvetenskapliga kunskaper.  

 

Syfte 

Studien har till syfte att undersöka hur pedagoger ser på naturvetenskap i förskolan och om 

och hur de ser sin roll i att synliggöra den i vardagen.  

Frågeställningar 

 Vad är naturvetenskap i förskolan? 

 Hur lyfter pedagogerna fram naturvetenskapen i förskolan? 

 Vilka faktorer påverkar arbetet med naturvetenskap? 

 På vilket sätt finns det utrymme för ett undersökande och utforskande arbetssätt inom 

naturvetenskap?  

Begreppsdefinition 
I arbetet används begreppet pedagoger. Med det menar jag all den personal som arbetar med 

barnen på förskolan, både förskollärare och barnskötare.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den litteratur jag läst inför undersökningen och för 

den tidigare forskning jag tyckt varit relevant till studien.   

Naturvetenskap är ett vitt begrepp, som hänger ihop med vår vardag och vår världsbild. 

Naturvetenskapen går inte att skilja från vår kultur. Det går inte att förstå världen idag utan att 

ha ett förhållande till naturvetenskapen och dess teorier, metoder och processer 

(Sjøberg2010). Naturvetenskap är en viktig del av allmänbildningen. Den får oss att förstå 

vardagsfenomen och att göra ställningstagande i samhällsfrågor med naturvetenskapliga 

inslag, som ofta har etiska och moraliska vinklingar (Helldén m.fl. 2005). Att forskningen 

inom naturvetenskap hela tiden går framåt, gör att även skolan måste försöka hålla jämna steg 

med utvecklingen. Eleverna bör få en mer ändamålsenlig undervisning. Lärandet måste 

ständigt utvecklas (Ekstig 2002). 

Nationalencyklopedin definierar begreppet naturvetenskap: ”Sammanfattande benämning på 

vetenskaper som studerar naturen, bl.a. fysik, kemi, biologi, astronomi och geologi. […] 

Matematik räknas traditionellt inte till naturvetenskaperna utan ses som en självständig 

hjälpvetenskap” (www.ne.se/naturvetenskap 2010). 

”Genom att studera naturvetenskap utvecklar barnen sin förmåga att förstå världen runt 

omkring” (Harlen 1996:10). Men det krävs en del för att detta ska bli möjligt. Barnen måste få 

ett begreppsförråd som kan hjälpa dem knyta ihop sina erfarenheter, de måste få lära sig olika 

sätt att organisera informationen och hur man kan pröva idéer. Naturvetenskap är en lika 

viktig baskunskap som att läsa, skriva och räkna, och den blir allt viktigare, eftersom tekniken 

blir mer utvecklad och berör många områden i våra liv. Att lära sig undersöka saker på ett 

naturvetenskapligt sätt, ställa hypoteser och dra slutsatser, lär barnen att vara kritiska till 

många s.k. sanningar tills de själva har prövat dem (Harlen 1996). 

Sjøberg (2010) skriver att internationellt sett, är de naturvetenskapliga ämnena, ett av skolans 

viktigaste ämnen. Om man ser på utrymme i läroplaner och timfördelning, kommer 

naturvetenskap på tredje plats, världen över. Före ligger oftast modersmål och matematik.  

 Sjøberg (2010) diskuterar varför alla måste lära sig naturvetenskapliga ämnen. Han 

framhåller att dagens samhälle i allra högsta grad är vetenskapligt och att vi behöver 

högutbildade naturvetare. Men också hur alla behöver grundkunskaper i naturvetenskap för att 

förstå det samhälle vi lever i. Sjøberg beskriver fyra argument för naturvetenskap i skolan. 

http://www.ne.se/naturvetenskap%202010
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 Ekonomiargumentet. Förberedelser för ett yrke i ett högteknologiskt och vetenskapligt 

samhälle är ekonomiskt lönsamt både för samhället och för individen. 

 Nyttoargumentet. Det moderna samhälle vi lever i präglas av vetenskap och tekniska 

apparater. För att praktiskt klara av vardagen behövs kunskaper i naturvetenskapliga 

ämnen. 

 Demokratiargumentet. För att påverka en situation är det viktigt att man förstår den. 

Många av dagens politiska utmaningar har någon sorts förankring i naturvetenskap. 

För att ta ansvar och ha engagerade åsikter, krävs också kunskaper i naturvetenskap. 

 Kulturargumentet. Kulturen och vår historia är starkt förknippade med 

naturvetenskapen. 

 

Barns och ungdomars kunskaper och intresse av naturvetenskap minskar, enligt nationella och 

internationella undersökningar. Färre elever söker naturvetenskapligt program på gymnasiet 

och även dessa inriktningar på högskolan får mindre sökande. Myndigheten för 

skolutveckling fick uppdraget att göra en utredning om varför och vad som kan göras för att 

ändra på det (Andersson m.fl. 2005).  De kom fram till att kompetensen hos lärare och även 

pedagoger i förskolan har dåliga kunskaper i naturvetenskap och även inom teknik. För en 1-

5-lärare krävs det kunskaper i de flesta ämnen och ofta läggs fokus på matematik, svenska och 

samhällsorienterade ämnen. I lärarutbildningen finns dåligt intresse för naturvetenskaplig 

inriktning och även de som väljer att bli lärare med inriktning naturvetenskap och teknik, ger 

kritik till utbildningens upplägg (ibid.). 

Ekstig (2002) funderar över ungdomars ovilja till naturvetenskap. Han framhåller som 

möjliga orsaker till detta att innehållet i no-undervisningen är alltför teoretiskt och har ett 

enormt kunskapsomfång. Kursernas innehåll är alldeles för omfattande. Istället borde eleverna 

få tid att experimentera och förstå och använda sina sociala förmågor i undervisningen. 

Pedagogerna ska se till att eleverna behåller den upptäckarglädje och den entusiasm som 

präglar små barn. Deras sätt att förstå upptäckter och att på så vis befästa kunskaper, ska 

finnas med hela skoltiden. 

Lindahls studie (2003) visar på att eleverna tycker att No är intressant och vill lära mer, men 

innehållet i undervisningen intresserar dem inte. De förstår inte sammanhangen och vilken 

nytta den ska göra i deras liv. Därför måste eleverna få ett större inflytande på undervisningen 

och en större variation. Hon kom också fram till att eleverna tidigt har tankar om sitt framtida 
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gymnasie- och yrkesval. Redan i skolår 5, och kanske ännu tidigare, vet de vad de vill välja 

för inriktning. Redan i förskolan skall barnen få positiva upplevelser kring naturvetenskap. De 

ska få använda sin fantasi och få en tilltro till den egna förmågan att lära. Därmed ökar 

chansen att de vågar välja en sådan inriktning. 

Notlyftets förslag till åtgärder var att höja kompetensen inom naturvetenskap och teknik för 

förskollärare. Både för verksamma och blivande förskollärare. Man vill gärna fortbilda hela 

arbetslag, då man ser fördelen med att få planera, genomföra och utvärdera tillsammans. Man 

vill också få till stånd ett nationellt nätverk för naturvetenskap och teknik, där förskolor kan 

utbyta erfarenheter och idéer (Andersson m.fl. 2005). 

 

Varför naturvetenskap på förskolan? 

Barn börjar utforska sin omgivning i mycket tidig ålder. De silar sand, blåser bubblor, öser 

vatten. Deras funderingar förändras ibland beroende på vad de får för resultat. Mycket enkla 

undersökningar kan grundlägga för avancerade forskningar när de blir äldre. Varje 

undersökning och tolkning grundar sig på vad barnet har för föreställningar om fenomenet 

innan (Harlen 1996). Man bör utnyttja yngre barns naturliga nyfikenhet. De bör få lära sig att 

se på omvärlden på ett naturvetenskapligt sätt. Att lära sig naturvetenskap är både en 

tankeprocess och att lära sig begrepp och se ett färdigt resultat. Naturvetenskapen kan många 

gånger undersökas och testas. Barnen ser resultatet och får möjlighet att ändra sina 

föreställningar. Men om allt det som barn upptäcker, utforskar och undersöker bara blir till 

tillfälliga iakttagelser utan att barnen reflekterar över dem, tränas inte deras vetenskapliga 

förmåga speciellt mycket. Det vetenskapliga sättet ger barnet en metod att undersöka och 

samla information, pröva vetenskapliga idéer och kritiskt granska bevisen för undersökningen 

(Harlen 1996).  

 

Många naturvetenskapliga upptäckter som barnen gör, är kopplade till den verklighet och 

verksamhet barnen lever i. Vissa är alldeles självklara, vissa behöver barnet undersöka och 

reflektera mer över (Persson Gode 2008). Att vara nyfiken är det viktigaste drivmedlet för 

lärande. Är du nyfiken är du öppen för intryck och mottaglig för information. Att ha en vilja 

att veta, ta reda på eller bara studera ett fenomen, gör att du kanske vågar prova på saker du 

annars inte gjort. I upptäckten finns det som är viktigt för naturvetenskap i förskolan. Att få 

uppleva med både kropp och själ, gör att man får syn på de fenomen som man vill utforska. 
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Att göra enkla och vardagsnära experiment med barnen på förskolan är inte bara roligt och 

inspirerande, utan också ett sätt att göra det osynliga synligt. Experiment lockar också fram 

kreativitet i form av bild, drama eller lek med ord (Persson 2009). Genom att arbeta med 

naturvetenskap når vi många av de mål som står utformade i läroplanen (Lpfö98 2006).  

Elfström m.fl. (2008) uppmanar pedagoger att få syn på naturvetenskapen i barnens vardag, 

nämligen leken. ”I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 

problem (Lpfö98 2006:6). Under utveckling och lärande (Lpfö98 2006) står: ”Verksamheten 

skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall 

utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och 

idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet” (2006:8-9). 

Barns lärande 

Piaget (1896-1980) hade en konstruktivistisk syn på barns lärande. Han menade att individen 

inte bara tar emot information utan konstruerar den utifrån sin egen förståelse om omvärlden. 

Barn ska få vara aktiva, upptäcka själva, förstå. Han uttryckte att han tyckte att lärarna skulle 

sluta föreläsa och istället stimulera barnens egna undersökningar. Barnet får en större 

förståelse om det får upptäcka själv. Ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv menar att ”barn 

inte är tomma kärl som kan fyllas med samma kunskap” (Elfström m.fl. 2008:30). Piaget 

betonade vikten av att barnet får göra egna erfarenheter och därifrån få bilda sig begrepp 

(2008). 

 

Om Piagets teorier handlar om det enskilda barnets lärande, så menade Vygotskij (1896-1934) 

att lärande sker i ett sociokulturellt sammanhang. Vi utvecklas och lär hela tiden och det sker i 

samspel med andra människor. Den omgivande miljön och människor runt omkring oss, ger 

oss nya erfarenheter och lärande. Språket ses som ett redskap till lärande inom det 

sociokulturella perspektivet. Genom att använda sitt språk och att diskutera med andra, 

utvecklas begrepp och förståelse för omvärlden (Elfström m.fl. 2008). Vygotskij använde 

begreppet zone of proximal development, den proximala utvecklingszonen. Genom assistans 

och samarbete med en vuxen eller mer kunniga barn, kan man lära sig och utvecklas vidare. 

Men det får inte vara för långt ifrån det barnet redan kan (Säljö 2000).   
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”Barnet lär och erövrar omvärlden med alla sina sinnen i ett oavbrutet samspel med 

omgivningen och med andra människor” (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:9). De 

skaffar sig kunskaper genom lek, språk och lärande som är avgörande för deras framtid. Ett 

livslångt lärande betyder att vi lär så länge vi lever. Genom nya upplevelser och erfarenheter 

vidgas, utvecklas och förändras vår syn på livet. Pedagogen har en viktig roll att lyfta fram 

och skapa mening i vad som kan vara viktigt att lära sig.  Barnen ska ges möjlighet att 

kommunicera, arbeta, leka och lära på samma gång. De bör de bli positivt bemötta i sitt 

lärande, så de inte tappar tron på sig själva (1999). På förskolan får barnen utveckla sin 

sociala kompetens och därför spelar barngruppen och pedagogerna en viktig roll för det 

enskilda barnet. Att få berätta för andra barn om vad vi gjort, om någon upptäckt eller något 

experiment, gör att barnet både övar språket och minnet. Det ger också stora möjligheter att 

som pedagog, lyssna till vad barnet har lärt sig och vad som kallade till sig dess intresse. 

Genom att barnen själva får berätta för andra barn, sätter de ord på sitt eget lärande (Persson 

Gode 2008). 

Ett utforskande och undersökande arbetsätt 
Ett utforskande och undersökande arbetsätt går att jämföra med ett naturvetenskapligt. Barns 

forskande liknar många gånger det sätt som en vetenskapsman arbetar på. De har organiserade 

sätt att lösa problem och såväl naturvetare som barn formulerar ett problem, ställer hypoteser, 

experimenterar och tolkar data.  Både det naturvetenskapliga och det undersökande arbetet 

börjar oftast med en upptäckt av något material, fenomen eller händelse. Barnen kanske 

utropar: Kolla! Vad coolt!  De studerar och undersöker noggrant. De allra yngsta undersöker 

gärna rent konkret med sina sinnen: syn, känsel, hörsel, smak och lukt. I lek och gestaltande 

ordnar sedan barnet begreppen och även ett naturvetenskapligt arbete bygger på att samla, 

ordna och sortera. (Elfström m.fl. 2008). Att ställa en hypotes innebär att göra en klok 

gissning på vad som kommer att hända och vilken lösning det blir. Både forskare och barn har 

många olika lösningar på problemet. Det är viktigt att låta idéerna flöda. Inga rätta svar 

behöver krävas av barnen (Persson 2009). ”Om experimenten är formulerade som problem 

eller om barnen får möta objekt som väcker frågor, kan deras första möten med 

naturvetenskap präglas av kreativitet i stället för ett ängsligt sneglande i facit efter rätt svar” 

(2009:11).  

Ett utforskande arbetssätt är inspirerande och ger nya vinklingar. Man tränar sitt logiska 

tänkande. Persson Gode (2008) menar att barn har viss koll på naturvetenskapliga fenomen, 

eftersom de hela tiden ägnar sig åt att ta reda på hur omvärlden fungerar. Hon ger exemplet att 



11 
 

de flesta barn känner till att stenar sjunker i vatten, men att pinnar och bark flyter. Detta är 

grundläggande kunskaper i fysikfenomet densitet, på en nivå som förskolebarn kan förstå. Ett 

annat exempel är kraft och rörelse, som redan riktigt små barn undersöker. De knuffar, drar, 

vrider, kastar, lyfter och släpper föremål för att förstå och handlingen lär dem hur kroppen 

fungerar (Sjøberg 2010).  

I en utforskande miljö ges man möjlighet att utgå från det man redan vet. Nya kunskaper och 

nya erfarenheter, kan göra det möjligt att förstå det man inte förut begrep. Begreppen utökas 

och fördjupas (Elfström m.fl. 2008). 

 

                          En naturvetenskaplig utforskande kultur kan därför inte iscensättas om  

man inte får möjlighet att undersöka med hela sin kropp och med alla  

sina sinnen, både utomhus och inomhus. Det gäller för såväl barn som 

 vuxna. Förutsättningar måste också finnas för att vandra mellan olika  

språkliga uttrycksformer och områden för att befästa gamla kunskaper  

och göra nya upptäckter (Elfström m.fl.2008:25)   

Pedagogens roll 
Alla barn är intelligenta och undersöker och utforskar världen. Pedagogerna på förskolan bör 

möta barnen i deras utforskande och ge det ett sammanhang. Till att börja med gäller det att få 

syn på det som barnen utforskar i sin vardagliga miljö, som för förskolebarn i första hand är i 

leken. Det behövs ett aktivt lyssnande på det som barnen är intresserade av (Elfström 

m.fl.2008). 

 

Pedagogen bör ha ett nära samarbete med barnen i deras forskande. Det handlar om att se 

deras upptäckter, ha en miljö som är tillåtande, att tillhandahålla material som de behöver. 

Barnen behöver bli uppmuntrade att gå vidare med sin undersökning och de behöver 

uppmuntras att diskutera med varandra. Då lär de sig sätta ord på det de gör och de lär sig 

också lyssna på andras idéer och blir påverkade av dem. De lär sig samarbeta (Harlen 1996). 

 

Pedagogen har en oerhört viktig roll när barnen forskar. Som känslig lyssnare kan man fånga 

upp barnens funderingar. Man kan inspirera dem och vara igångsättare. Locka fram barnens 

nyfikenhet. Har du själv ett intresse så dela med dig av din entusiasm. Låt barnen hålla på 

länge. Att ge tid är viktigt i ett undersökande arbetssätt. Nyfikenheten och deras slutsatser kan 

leda till nya grejer som behöver utforskas (Persson 2009). Elfström m.fl. (2008) menar också 
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att tid är viktigt för små barns utforskande. De vill upprepa sina försök, prova nya saker, ägna 

hela sin uppmärksamhet åt aktiviteten. Många barn vill också iaktta andras aktiviteter, för att 

senare försöka själva. Material behöver finnas tillgängligt för barnen.  

 

Som pedagog kan du med hjälp av frågor hjälpa barnen att föra deras forskning framåt. 

Genom att möta barnens frågor med s.k. produktiva frågor, leder frågorna till produktiv 

verksamhet. Det får barnen att gå vidare i sina funderingar. De kanske gör nya observationer 

och lär sig formulera egna produktiva frågor. Att ställa en fråga som bara kan få ett ja eller nej 

eller korrekta fakta som svar, är sällan inspirerande. Istället ger öppna frågor, där det finns 

flera svar, större inspiration. Elfström m.fl. (2008)  påvisar också hur ett ”tror du” i frågan, 

gör den mer personcentrerad (Vad tror du händer när…) än en fråga som är mer 

faktacentrerad (vad händer när…).  Det blir lättare att svara eftersom frågan inte kräver rätt 

svar, utan egna tankar om problemet. Produktiva frågor kan leda till handling och frågorna 

som pedagogen ställer blir ett viktigt redskap i kommunikationen med barnen (2008). Bra 

frågor kan vara viktigare än sitt svar. Frågan blir det första vetenskapliga steget i riktning mot 

svaret (Harlen 1996). 

Ämneskunskaper  
En orsak till att förskolan inte ägnar sig åt och lyfter fram naturvetenskapen, kan vara en 

osäkerhet kring ämnet, att pedagogerna inte tror sig veta de rätta svaren. Elfström m.fl. (2008) 

skriver att ämneskunskaper gör att pedagogen kan synliggöra vardagens begrepp och det 

hjälper till att förstå vad barnen ser. Men ett aktivt forskande med fokus på själva görandet är 

också viktigt och pedagogerna måste lyssna till barnens frågor och teorier. Sjøberg (2010) 

hävdar att man bör se till vem som ska undervisas och utgå från dess förutsättningar och 

intressen. En god pedagog har både kunskaper i ämnet och kunskaper i pedagogik. Då kan 

faktakunskaperna användas på ett meningsfullt sätt för barnen/eleverna.  

Men man kanske inte alltid behöver kunna svaren. Om pedagogerna är lika nyfikna som 

barnen och diskuterar med dem i ett öppet klimat, går man vidare. Att veta svaret kan göra att 

man blir låst och vill att barnen snabbt ska nå dit. Man lär sig tillsammans med barnen 

(Lagerholm 2009). Persson Gode (2008) skriver att det är en omöjlighet att veta allt barnen 

undrar över och det är inget barnen begär. Istället blir pedagogen reflektionspartner och ger 

barnen möjligheterna att utforska. Det är bra att ha kunskap om formler och deras funktion 

själv, men inget som måste översättas till barnen. ”I upptäckten finns allt som är viktigt när 
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det gäller naturvetenskap i förskolan! […] Barn upptäcker från morgon till kväll och det 

handlar mest om att hinna med att se vad de gör” (2008:19).                                                                                        

Miljöns betydelse 

Miljön på förskolan bör vara utformad så den ger barnen lust att utforska och undersöka sin 

omgivning. Många förskolor ser fortfarande ut som vanliga hem. Skapande material ligger 

undanstoppade, med få möjligheter för barns spontana aktiviteter. Istället för att miljön får 

anpassa sig efter barngruppen, får barnen vara i den miljö som redan är. Pedagogerna måste 

observera och lyssna till barnen för att skapa en intressant och utvecklande miljö för barnen. 

Utformande av avdelningen sker i dialog med barnen och det är mitt ansvar som pedagog att 

ständigt observera vad barnen gör och är intresserade av. Miljön bör uppmuntra till ständiga 

möten och som uppmuntrar till dialog. Den bör också uppmuntra barnens lust och nyfikenhet 

att utforska och undersöka (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

 

Nordin-Hultman (2006) beskriver i sin studie hur den pedagogiska miljön, dess material och 

organisationen av tid och rum har betydelse för barns utveckling. Svenska förskolors och 

klassrums inredning och utformning är starkt traditionsbundet och inget man direkt reflekterar 

över. I de engelska förskolorna i studien, fann hon en mycket större mångfald av material. De 

hade inomhus naturmaterial som stenar, kvistar, kastanjer, snäckor. Även naturvetenskapligt 

och laborativt material som trattar, silar, slangar, timglas, vågar, luppar m.m. Dockvrån kunde 

innehålla material med teknisk innebörd. Det kunde t.ex. vara knappar att knäppa på, 

sladdvinda, en timer, en badrumsvåg. Här skapades automatiskt ett laborerande. Nordin-

Hultman påpekar att sand, vatten, lera inomhus skapar en oändlig mängd av möjligheter till 

forskande för förskolebarnen. Hon framhåller även tiden som bestämmande av miljön. 

Förskolans rutiner och dagsprogram påverkar var och med vad barnet kan, eller inte kan, leka. 

Syftet med Nordin-Hultmans (ibid.) studie är att flytta fokus från att bedöma barnen, och se 

hur den pedagogiska miljön påverkar barnets utveckling. 

 

För att kunna använda sig av ett utforskande och undersökande arbetssätt, krävs att förskolans 

miljö inbjuder till att utforska. Material, instrument, verktyg och litteratur måste finnas 

tillgängligt för barnen och locka till utforskande och undersökande. Även utemiljön måste 

vara tillgänglig för ett utforskande arbete. Pedagoger måste veta vad utforskande innebär och 

hur vi ger barnen förutsättningarna att upptäcka naturvetenskapen i vardagen (Elfström m.fl. 

2008). 



14 
 

 METOD 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för den metod jag använde mig av i undersökningen. 

Hur jag gjorde urval av intervjupersoner, hur intervjuerna bearbetades och analyserades och 

det etiska förhållningssättet kommer att beskrivas. Jag tar även upp undersökningens 

validitet/reliabilitet och diskuterar den metod jag valde. 

Val av metod 

Jag har valt att göra kvalitativ undersökning, med syftet att undersöka hur pedagoger ser på 

naturvetenskap i förskolan. En kvalitativ forskning lägger vikten vid ord och inte vid 

kvantitet, med fokus på siffror och mätbarhet, i undersökningen. Den vill framhålla hur 

individen ”uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” (Bryman 2002:35). Utgångspunkten är 

vad deltagarna tycker är viktigt och betydelsefullt kring ämnet. I en kvalitativ forskning vill 

man komma nära deltagarna för att förstå världen på samma sätt som de gör och tolka 

resultatet därefter. Kvalitativ forskning är en mer öppen forskningsstrategi än den kvantitativa 

forskningen (2002).  

Jag gjorde semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide (bilaga1) var grunden för 

intervjun. I en semistrukturerad intervju använder man sig av ganska allmänt formulerade 

frågor. Intervjuguiden blir som ett stöd med vilka teman som ska beröras och det ges utrymme 

att ställa följdfrågor. Det är vad intervjupersonen tycker är viktigt kring ämnet, som får forma 

intervjun (Bryman 2002). 

Urval  
Jag intervjuade 7 förskollärare från 5 olika förskolor i en mindre kommun. Alla var kvinnor i 

åldern 30-41 år och de har arbetat som förskollärare i 1-19 år. Att det bara är kvinnor beror på 

att inga manliga förskollärare fanns att tillgå. Jag valde dessa pedagoger för jag ville ha tankar 

och åsikter från olika kommundelar. Jag ville också att intervjupersonerna skulle arbeta med 

olika åldersgrupper på förskolan. Det blev ändå flest som arbetade med 3-6-åringar. Det var 

också ett bekvämlighetsurval, då jag kände till både förskolorna och förskollärarna och kunde 

ta direktkontakt med dem (Bryman 2002). 

Genomförande 
Varje intervjuperson kontaktades personligen, där jag berättade om syftet med intervjun och 

vilket ämne det skulle komma att handla om. Samtliga tillfrågade tackade ja. Jag skickade ut 

ett missivbrev (bilaga 2) till de tillfrågade förskollärarna, där jag informerade om vem jag var 
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och undersökningens syfte. Jag informerade om att intervjun skulle spelas in om de tillät, och 

att jag räknade med att intervjun skulle ta en halv till en timme.  

Jag utförde intervjuerna på deras arbetsplatser och det var inga svårigheter att hitta en lugn 

och ostörd plats på något ställe. Vi satt i arbetsrum, personalrum och på någon förskola satt vi 

på avdelningen.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av bärbar dator med mikrofon. Att spela in och 

transkribera intervjuer gör att man kan göra en noggrannare analys av vad som sagts efteråt. I 

en kvalitativ forskning är man också intresserad av att veta hur intervjupersonerna säger sina 

svar (Bryman 2002). Eftersom jag är en ovan intervjuare kunde jag också koncentrera mig på 

att fråga, lyssna och följa upp svaren, annars kanske stort fokus legat på att hinna skriva ner 

allt som sades. Flera av intervjupersonerna sade innan att det kändes lite obehagligt att bli 

inspelad, men ingen sa nej. Det märktes heller inget under intervjun att de tyckte det var 

obehagligt utan alla verkade vara öppna och obehindrade.  

Intervjuerna tog mellan 20 minuter och 40 minuter.  

Bearbetning och analys 
Jag skrev ut intervjuerna så snart jag hann efter intervjutillfället. Transkriberingen tog mycket 

tid, då man fick lyssna på en del material flera gånger. Samtidigt var det bra att lyssna på 

intervjuerna igen och verkligen lyssna på vad och hur de sade saker.  Utskrifter är en 

översättning av intervjun till ett skrivet språk. Dock för det med sig att kroppsspråk, 

intonation och röstläge försvinner (Kvale & Brinkmann 2009). Utskrifterna gör intervjuerna 

möjliga att överblicka. Efter att ha läst intervjuerna flera gånger, försökte jag dela in svaren i 

kategorier. Dessa tolkade jag och jämförde med mitt syfte och mina teoretiska utgångspunkter 

(Bryman 2002).  

Validitet/reliabilitet 
Validitet är ett mått för om ett begrepp verkligen mäter det som det har till avsikt att göra. I en 

kvalitativ forskning, som inte i huvudsak mäter någonting, frågar man sig hur en metod 

undersöker det den är avsedd att undersöka (Bryman 2002, Kvale & Brinkmann 2009). Mitt 

syfte, att undersöka hur pedagoger ser på naturvetenskap i förskolan, anser jag att jag fått svar 

på. De berättade mycket om naturvetenskapen i deras verksamhet och jag anser att de svarat 

trovärdigt och sanningsenligt. Reliabiliteten, som handlar om trovärdighet och 

överensstämmelse, är på så vis hög (Bryman 2002). Reliabiliteten ska vara så stabil att en 

undersökning kan mätas två gånger efter varandra och ge liknande resultat. Men en 
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undersökning som utformats av semistrukturerade intervjuer, kan vara svår att genomföra på 

liknande sätt två gånger. Frågorna ställs kanske i olika ordning och följdfrågorna blir 

annorlunda. En person utvecklas också socialt genom samtal. Det kan göra att 

intervjupersonen ändrar sina tankar och åsikter genom att vi samtalat om ett ämne, vilket kan 

ha påverkat reliabiliteten (Bryman 2002). 

Etiskt förhållningssätt 
När jag genomför en undersökning av detta slag, ställs krav på ett etiskt förhållningssätt. 

Intervjuerna kan bli personliga och utlämnande, så de måste behandlas på rätt sätt.  Jag 

informerade intervjupersonerna om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Deras samtycke till intervjun var viktigt. Deras uppgifter sparades 

kodade och lämnas inte ut till obehöriga. De fick veta att efter arbetet godkänts, skulle alla 

uppgifter raderas. Uppgifterna som samlats in används endast till ändamålet. Dessa etiska 

principer kallas i svensk forskning informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2002).  

Metoddiskussion 
Jag valde att göra kvalitativ undersökning för att mitt intresseområde inte krävde några 

mätningar. Jag ville undersöka hur och om pedagoger synliggör naturvetenskapen i förskolan, 

vilket jag också fick genom intervjuerna. Det var intressant att få diskutera arbetssätt med 

kollegor. I min ovana roll som intervjuare, kände jag att jag utvecklades under intervjuernas 

gång. I början var man rädd att ställa ledande frågor och hamna på fel spår. De senare 

intervjuerna hade jag lättare att följa intervjupersonen och var inte rädd för tystnad. Därför 

kanske det hade varit en fördel att ha gjort någon provintervju (Bryman 2002). 
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RESULTAT  

Nedan kommer resultatet av intervjuerna redovisas. Det delas in i olika underrubriker utifrån 

de svar och tankar som kom fram under intervjuerna. 

I min studie ville jag undersöka hur pedagoger ser på naturvetenskap i förskolan. Finns den i 

förskolan? Vad påverkar om den får någon plats i verksamheten? Jag intervjuade sju 

förskollärare i åldern 30-41 år, som alla är verksamma i en mindre kommun. De arbetar på 

fem olika förskolor och har arbetat i 1-19 år.  

En förskollärare säger sig inte ha någon utbildning i naturvetenskap. De flesta av 

intervjupersonerna har fått någon kurs under sin utbildning till förskollärare. Då handlade det 

mest om biologi, att lära sig fågelläten, samla blommor, undersöka mossor. De tycker att de 

har användning av denna kunskap i sitt yrke. De kan svara på barnens frågor när de undrar 

och kan de inte det så kan de slå upp det. De har fortfarande användning av det material de 

använde under utbildningen. Några av dem har fått prova lite experiment i sin utbildning, men 

en av dem uttryckte att det mest handlade om vatten.  

Två av de intervjuade har friluftsfrämjandets mulle-utbildning, som de tycker sig ha 

användning av i sitt arbete. En har även en kortare utbildning i utepedagogik. 

En av förskollärarna, som utbildat sig på senare år, har en kurs i naturvetenskap som inte 

innehöll så mycket biologi, utan inriktade sig på experiment och undersökande. D.v.s. mer 

kemi och fysik. 

Vad är naturvetenskap? 

Alla intervjupersonerna ser först och främst skogen, djur och natur som naturvetenskap. De 

nämner även kretslopp och miljö och miljövård. Kroppen och hälsa pratar flera också om. 

Kroppsdelar, hur kroppen fungerar och varför man måste röra sig är sådant som man pratar 

med barnen om.  

Kemi och fysik är ämnen som känns svåra för flera av intervjupersonerna. Någon har dåliga 

minnen från sin skolgång av labbar och experiment och kemisalar. Någon annan älskade 

dessa ämnen och minns dem med glädje. Experiment som en del av naturvetenskapen nämner 

fler än hälften av intervjupersonerna. Teknik tänker också några på. 
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De flesta av förskollärarna säger att det är så mycket mer än det vi gör idag på förskolan som 

är naturvetenskap, det finns så mycket mer att hämta.  Det är ett ämne som ligger nära barnen. 

Det är brett och faktiskt roligt och intressant. Så här uttrycker en av de intervjuade:  

Ja det är väldigt mycket, men man pratar inte så mycket om det, man använder inte 

det ordet i förskolan. Ändå gör vi ganska mycket. Det är mycket prat om språket och 

matte. Naturvetenskap är ju egentligen ett viktigt ämne för barnen. Hur allt hänger 

ihop.   

 

Hur arbetar förskolan med naturvetenskap? 

Alla förskolor arbetar med biologidelen av naturvetenskapen. De besöker regelbundet skogen, 

även om det är av varierande grad, från varje dag till 4-5 gånger per termin. Att få följa 

årstidsväxlingar och att uppleva naturen på plats tycker alla är viktigt. Hälften av 

intervjupersonerna pratar också om att lära sig ta hand om naturen. Inte bryta pinnar, inte 

kasta skräp. Förstå kretsloppet och ta vara på skogens material. Någon förskola har pratat om 

att inte slösa vatten och energi och varför det är så.  

 

Tema kroppen är ett ämne som två av förskollärarna pratar om i arbetet med naturvetenskap. 

Hur kroppen fungerar, matens väg, vikten av att röra sig. Hälsa är en del av naturvetenskapen 

som hälften av de intervjuade säger sig arbeta med. Det är också ett av kommunens mål för 

förskola-skola.  

Vatten är tacksamt och roligt att arbeta med i förskolan. Att undersöka vatten, vattenlek, 

vattenpölar, vattnets kretslopp är några exempel som intervjupersonerna tar upp. Vatten är 

lättillgängligt både inne och ute och det finns mycket att experimentera med kring vatten. 

Både spontant och planerat. Den pedagog som arbetar med de minsta barnen diskuterar hur 

vatten fascinerar de minsta barnen. De älskar att tvätta sig och leka i vattenpölar. De försöker 

ha vattenlek med jämna mellanrum och är tillåtande i plaskandet och undersökandet. Det 

finns mycket naturvetenskap även för de minsta barnen. De upplever med alla sina sinnen. 

Det är ju mycket med sinnena. Det är ju det som är grunden. I alla fall när de börjar, 

på småbarn. Det blir mycket med smak och känsel… 

Några av förskollärarna har provat på att göra experiment med barnen. Både de och barnen 

har tyckt det varit roligt, men det är inget man jobbar med regelbundet. 
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En av förskollärarna tänker på vad som kan vara kemi och fysik i förskolan. Kemi finns i 

verksamheten genom komposten. De pratar med barnen om vad som händer där och hur det 

funkar. Stockar och hur man bygger kan vara fysik.  

Barns spontana frågor och deras upptäckter är viktigt för naturvetenskapen i förskolan. 3 av 

förskollärarna i studien menar att det är jätteviktigt. De behöver få upptäcka och uppleva för 

att få erfarenheter. Den fria lekens spontana utforskande är en viktig del av naturvetenskapen, 

men kanske något man är dålig på att fånga upp. Är man t.ex. i skogen så ska man som 

pedagog se barnens utforskande och lyssna till deras frågor. Det uttrycker flera av de 

intervjuade.  

Vi behöver inte kunna allt, inte ha all fakta, säger flera av förskollärarna. Det är givande att ta 

reda på det tillsammans med barnen. Kanske slå upp i någon bok. Undersöka tillsammans. 

Det är kanske det bästa, att inte bara mata barnen med fakta utan att de själva får fundera lite. 

Flera av förskollärarna pratar hur olika former av lärande hänger ihop. I ett tema är det lätt att 

få in bitar som språk, matte, naturvetenskap, socialt samspel osv. En förskollärare tar upp 

exemplet med en kotte. Att ta hem kottar till förskolan kan få in matte genom att räkna dem, 

jämföra och mäta. Naturvetenskapen kommer in genom frågor och undersökande var de 

kommer ifrån, vilka träd, hur ser de ut? Språket och det sociala samspelet kommer 

automatiskt om man låter barnen diskutera och samarbeta. Att skapa något med kottar blir 

ytterligare ett moment. Fördelarna med att arbeta så här tar flera av de intervjuade upp, men 

de vet också med sig att de kan bli mycket bättre på det och att utgå från det lilla.  

Kommunen har haft matteår och alla förskolor har arbetat med matematik. Utematematik har 

varit en stor del. Flera av de intervjuade frågar sig varför de inte vävt ihop matten med 

naturen och spunnit vidare på att lära sig om naturen samtidigt, när man ändå räknat kottar, 

mätt pinnar och jämfört blad.  

Riktlinjer 

Endast tre av de intervjuade förskollärarna tar upp förskolans läroplan, Lpfö98, som riktlinjer 

i det naturvetenskapliga arbetet. En ger exemplet från Lpfö, att vi ska lära barnen om djur och 

natur, annars pratar de inte om något konkret mål. Hälsa, som är ett av kommunen uppsatt mål 

för barn- och utbildning, tar fler än hälften upp som ett mål de arbetar utefter och som de 

kopplar till naturvetenskapen.  
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Grön flagg nämner de flesta att de har haft som mål förut, men inte har längre. Någon 

uttrycker att det var roligt och intressant och att de var duktiga på det, men att det tryckts 

undan av annat. En av förskollärarna som arbetar på en förskola med inriktning skog och 

natur, har naturligtvis mål kring skog och natur, kretslopp och miljövård. Här genomsyrar 

denna del av naturvetenskapen verksamheten.  

Två av de intervjuade svarar först nej på frågan om de har riktlinjer kring naturvetenskap i 

förskolan. Men under intervjuns gång kommer de på att många av de mål de har planerat i sin 

verksamhet har naturvetenskapliga inslag. De kommer också fram till att mycket i barns lek 

och undersökande är naturvetenskap. De har inte tänkt på det så förut, säger de.    

 

Ett utforskande och undersökande arbetssätt 

Vid intervjuerna diskuterar vi ett utforskande och undersökande arbetssätt. Ett par av 

förskollärarna säger att vi har för mycket planerat, vi skulle kunna ge mer tid till att fritt få 

utforska och undersöka. Flera av de andra vidrör detta också. Vi skulle behöva prioritera 

barnens utforskande och plocka bort andra bitar för att få en push, säger en av de intervjuade.  

De flesta uttrycker att den fria leken är viktig i detta arbetssätt. Barnen undersöker och 

utforskar hela tiden. De hittar pinnar, de leker med vatten och sand, hittar insekter och djur. 

De ställer också frågor om olika fenomen, som flygplan och vulkaner. Pedagogerna borde bli 

bättre på att snappa upp det barnen undersöker och pratar om. Deras intresse ska få styra. 

Tillsammans med barnen kan man ta reda på saker, t.ex. slå upp i böcker. Flera av 

förskollärarna i studien säger att barnen lär sig bäst om det utgår från dem själva. Att ta 

tillfället i akt när de upptäcker något och utgå från barnens intressen. En pedagog säger också 

att det är viktigt att ge barnen tid att undersöka. Den fria leken är viktig och flera av 

förskollärarna säger att barnen nog lär sig mer då än under en planerad samling. Men då 

behöver de tid, vi planerar in för mycket.  

Men de flesta av intervjupersonerna menar också att det bör vara lite planerat. Pedagogerna 

ska utmana barnen med t.ex. frågor och material. Pedagogerna kanske planerar ett tema, men 

barnens frågeställningar och intresse styr hur temat läggs upp. En av pedagogerna menar att vi 

måste ge barnen redskapen för ett undersökande och utforskande arbetssätt. Och ett av 

redskapen är pedagogerna. 
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Redskapen kan vara vi. Att vi ger dem följdfrågorna. De utforskar, men de kanske 

skulle gå ännu längre om vi var där och gav dem lite utmaningar, gav dem lite 

material, en bok att titta i eller en låda med luppar. Bara det är vi dåliga på. Barnen 

hittar nog, men det är vi tror jag. Vi skulle kunna bemöta dem mycket mer för att gå 

mycket längre. 

Flera av de intervjuade förskollärarna pratar i första hand om skogen som en miljö där man 

utforskar och gör upptäckter. Barnen hittar pinnar och kastanjer, murkna stubbar, en gammal 

jordkällare. Höjdpunkten är att se en ekorre, änder eller något annat djur.  En lyfter fram 

promenaden dit som viktig. Här finns mycket att upptäcka. Den får ta tid. Att se en snigel som 

kryper över vägen, lära sig undvika brännässlor och hundbajs, det är lärande för barnen. Det 

är så enkelt i skogen, säger en förskollärare. I skogen tränar barnen även motorik och balans. 

Men även förskolan är en miljö för utforskande. På småbarnsavdelningen kan matsituationen 

vara full av upptäckter! Två av förskollärarna berättar att de regelbundet har vattenlek. Det är 

ett uppskattat inslag för barnen. En av avdelningarna har ett sandbord inomhus. Sand och 

vatten är det som flera pratar om i sin utemiljö, hur barnen undersöker. Har man en tråkig 

gård, får man göra det bästa av situationen. Ta ut sådant man gör inne t.ex.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vilka faktorer påverkar arbetet med naturvetenskap? 

Att ha ett eget intresse för naturvetenskap är den faktor som förskollärarna i studien nämner 

som viktigast för om vi lyfter fram naturvetenskapen. Någon kopplar ihop det med att ha 

kunskaper i ämnet. Då blir det intressantare, både för oss och för barnen. Även närheten till 

skogen är en viktig faktor som styr, enligt förskollärarna. Att varje vecka kunna komma iväg 

till skogen gör att man får en helhet. Ett par av de intervjuade åker buss till skogen 4-5 gånger 

per termin och upplever att det inte blir någon kontinuitet av upplevelserna i skogen.  

 

Barngruppens sammansättning är en annan faktor som tas upp. Att ha många inskolningar gör 

att man aldrig kommer igång. Någon säger att om några barn i gruppen behöver hållas under 

ständig uppsyn, blir det svårt att fånga tillfällena. Man blir avbruten och även barnen blir 

avbrutna i sitt forskande. Personaltätheten påverkar också. Personal som är borta på möten 

eller med andra saker som ”måste” göras, förhindrar också arbetet med barnen. Sedan kan 

arbetslaget vara viktigt också, att man tänker lika och vill åt samma mål. Men två av 

förskollärarna tar också upp att pedagogerna på förskolan ofta är så inne i gamla rutiner att de 

inte tar tillvara de tillfällen som uppstår. Man tänker inte i nya banor och på andra arbetssätt.  
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Kollegors inställning 

Vad deras kollegor tycker om naturvetenskap i förskolan, är lite olika. Några säger att de är 

mycket intresserade, i första hand av skog, djur och natur. De arbetar regelbundet och konkret 

med biologidelen i alla fall. Någon uttrycker att de på hennes förskola inte är negativa, men 

man kör på i det gamla. Skulle de sätta oss ner och diskutera vad det är och ge det tid skulle 

det lyftas fram mer, tror hon. Kunskap i ämnet saknas också hos kollegorna. En annan säger 

att de är målinriktade och skulle de bestämma oss för t.ex. kemi eller fysik så skulle det bli 

bra. 

En av förskollärarna säger att hon tror att man är olika medveten om vad som är 

naturvetenskap i förskolan. Alla håller nog på, men man kanske inte förstår att det är det man 

gör eller hur man lyfter fram det.  

Barns inställning 

Alla förskollärarna i studien säger att barnens inställning till naturvetenskap i förskolan bara 

är positiv. De älskar att vara i skogen, undersöka material, hitta insekter osv. Även de som 

provat på experiment med barnen, berättade om hur roligt barnen tyckte det var. Vatten, 

kroppen, allt verkar vara intressant för barnen. De nappar på det mesta och är positiva och 

nyfikna. Barnen vill veta mer och de frågar och vill titta i böcker. De flesta intervjupersonerna 

tar upp att vara ute med barnen är otroligt positivt. Vare sig det är på förskolegården eller i 

skogen. Det är alltid kul. Det är sällan konflikter och det ges möjlighet både till att röra sig 

och att stilla undersöka. Barnen undersöker och upptäcker ständigt. 

Naturvetenskap är ju något som barn älskar egentligen. Det är ju så naturligt! 

Experiment och t.ex. varför åskar det? Djuren och geggamoja, de älskar ju det! Hur 

man ser ut inuti? Det är mycket varför-frågor och det är ju det som är naturvetenskap 

egentligen. Barnen bara suger åt sig allting.   

Behov av fortbildning? 

Det man i första hand efterlyser, är att få upp ögonen för vad naturvetenskap på förskolan kan 

vara. Hur man kan arbeta med det, vad det finns för material. Om man lär sig mer om detta, 

blir det lättare att utmana barnen och ställa rätt frågor, tror de intervjuade förskollärarna. Bara 

en av de intervjuade skulle vilja ha mer faktakunskaper. I första hand söker pedagogerna sin 

fortbildning själva och flera tycker att det kan vara dåligt utbud. Mycket fortbildningar just nu 

kretsar kring matematik. Men alla är positiva till fortbildning i ämnet.  
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Alla intervjuade nämner den utbildning som kommunen haft runt matematik under ett par år, 

som ett bra sätt att lära sig om ämnet och få upp ögonen för att det finns i vår vardag. Alla 

förskolor fick föreläsningar, litteratur och annat material, diskussionsgrupper. Man träffades 

och diskuterade mellan förskolorna och vi hade en kväll med utställning av vårt arbete. Idag 

säger sig alla att de ser matematik i vardagen på ett annat sätt. Alla tycker att ett sådant 

tillvägagångssätt kring naturvetenskap i förskolan skulle vara positivt. Man skulle få upp 

ögonen för vad det är och hur man kan utmana barnen.  
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ANALYS 
I analysen kopplar jag resultatet till den litteratur jag läst och den tidigare forskning kring 

ämnet naturvetenskap för barn. 

Alla förskollärarna i studien säger sig vara positiva till att arbeta med naturvetenskap. Skog, 

djur och natur är den del av naturvetenskapen som de mest lyfter fram och som de mest 

arbetar med tillsammans med barngruppen. Det är inte så konstigt eftersom det är det område 

i naturvetenskapen som de fått med sig från sin utbildning. 

Men de är alla medvetna om, vid närmare eftertanke, att naturvetenskap är så mycket mer. 

Experiment nämner de intervjuade och de berör på så vis kemin. Fysik närmar man sig i en 

del experiment, men ingen pratar om tyngdlagar, friktion, ljus eller elektricitet, som en del av 

fysiken. Inte heller astronomin berörs.   

Precis som Sjøberg (2010) skriver så tycker förskollärarna att naturvetenskap är ett vitt 

begrepp. Hur allt hänger ihop och de olika kretsloppen, att allt har ett sammanhang gör 

naturvetenskapen till ett stort och viktigt ämne.   

Våra barn på förskolan har en upptäckarglädje och en nyfikenhet som vi bör spinna vidare på. 

De upptäcker hela tiden och den glädjen ska vi försöka få barnen att ha med sig hela 

skoltiden, tycker Ekstig (2002). Förskollärarna tycker att naturvetenskapen är ett tacksamt 

ämne att arbeta med i barngruppen. Barnen tycker det mesta är roligt. Men vi pratar inte om 

vid någon intervju hur vi kan skicka med dem detta till skolan och vilka kunskaper och 

redskap som är lämpligt att ge dem.  

Även Harlen (1996) skriver att vi ska utnyttja barnens naturliga nyfikenhet i arbetet med 

naturvetenskap. Hon tycker att barnen ska få lära sig att se på omvärlden på ett vetenskapligt 

sätt. Det vetenskapliga sättet, att samla information, pröva vetenskapliga idéer och kritiskt 

granska verkar inte vara det sätt som förskollärarna arbetar på. De är alla duktiga på att låta 

barnen upptäcka och uppleva saker. De pratar om att den fria leken är viktig för där utgår 

upptäckterna från barnen själva. Att låta dem själva samla information, undersöka, se ett 

resultat som skapar nya frågor är det ingen av de intervjuade som tar upp. Inte heller att 

dokumentera sitt forskande genom ritningar eller foton.  Någon menar att de är dåliga på att 

snappa upp det rätta tillfället. 

Att göra experiment med barnen har några av förskollärarna provat på. Precis som Persson 

(2009) skriver, så tycker de att enkla och vardagsnära experiment är roligt och inspirerande att 
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göra med barnen. Men det blir bara då och då och man är dåliga på att följa upp 

experimenten. Även de som har viss utbildning i naturvetenskap med mer fokus på kemi och 

fysik, säger sig inte hålla på med det speciellt mycket och frågar sig själva varför det 

egentligen blir så. Inget borde utesluta det andra.  

De flesta lägger stort fokus på skogen, att det är där upptäckterna sker. Och där finns mycket 

att upptäcka, som förskollärarna ger massa exempel på. Men att en mask, en insekt eller ett 

träd på gården kan vara lika intressant, tänker inte många på. Det gäller att få syn på det som 

barnen utforskar i sin vardagliga miljö, i leken, skriver Elfström m.fl. (2008).  Att arbeta 

temainriktat, gör att vi når många av de mål som finns i läroplan för förskolan. Mindre än 

hälften av förskollärarna nämner Lpfö98 som ett av våra mål i det naturvetenskapliga arbetet. 

Det gäller nog att förstå vad som är naturvetenskap och hur vi lyfter fram och synliggör det 

för barnen (Harlen 1996). Då ser vi nog alla de mål i läroplanen som handlar om nyfikenhet, 

lust att lära, tro på sin förmåga osv. som en naturlig del i arbetet med naturvetenskap i 

förskolan (Persson 2009). 

Det saknas också diskussioner kring socialt samspel, om det som Vygotskij beskriver som 

lärande i ett sociokulturellt perspektiv.  En av de intervjuade som pratar om att ha material 

framme på förskolan, säger att man som pedagog kan sitta med barnen och låta dem 

tillsammans komma fram till lösningar. Pedagogen bara lyssnar och flikar ev. in med någon 

fråga.   Det stimulerar barnens egna undersökningar och de får större förståelse om de får 

upptäcka själva (Elfström m.fl. 2008).      

Hur ser då de intervjuade förskollärarna på ämneskunskaper och fortbildning? 

Ämneskunskaper gör att vi kan synliggöra vardagens begrepp och hjälper oss förstå vad 

barnen ser (Elfstöm m.fl. 2008). De flesta förskollärarna har någon form av utbildning i 

naturvetenskap med sig från lärarhögskolan. De tycker att de har användning av den. Att det 

är skogen, djur och natur som de tycker är naturvetenskap på förskolan är kanske för att det är 

den biten de har med sig från utbildningen. Det är också på plats i skogen som de i första hand 

pratar om att barnen upptäcker och utforskar. Begreppen kring kemi och fysik är de medvetna 

om att det också är naturvetenskap men som de sällan lyfter fram i verksamheten. Det kanske 

vore lättare att se dessa delar och plocka fram sådant material om man hade lite mer 

kunskaper i kemi och fysik. Det de i första hand eftersöker, är att få upp ögonen för vad som 

är naturvetenskap i förskolans vardag, hur vi kan arbeta med det, och synliggöra det för 
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barnen. Sjøberg (2010) skriver att för en god pedagog är det viktigt att ha ämneskunskaper 

men även att ha goda kunskaper i pedagogik.   

Men det är också viktigt att finnas där för barnen, ställa frågor och utmana dem. Vi kan ta 

reda på svaret tillsammans med barnen och vara deras reflektionspartner, skriver Persson 

Gode (2008) och det arbetssättet berättar några av förskollärarna om.       

Att få utbildning i hela arbetslaget, för att få genomföra och utvärdera tillsammans, och att 

kunna få utbyta erfarenheter och idéer med andra förskolor, var notlyftets förslag för att höja 

kunskaperna inom naturvetenskap och teknik (Andersson m.fl. 2005). Att tillsammans få den 

form av fortbildning har alla intervjuade provat på genom kommunens mattesatsning, och de 

ser att det kunde passa även för fortbildning i naturvetenskap. En av förskollärarna säger att vi 

är redskapen för barnen i det naturvetenskapliga arbetet.  Det menar också Harlen (1996), att 

vi bör ha ett nära samarbete med barnen för att se deras upptäckter, ställa frågor, 

tillhandahålla material och uppmuntra deras utforskande.   

Nordin-Hultman (2006) kom fram till i sin studie att tiden är en faktor som bestämmer miljön. 

Var barnen får leka och med vilket material. Om vi är ute eller inne. Rutiner och städning 

styr. Det säger också flera av förskollärarna. Vi är så planerade och har svårt att släppa på 

gamla traditioner.   
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DISKUSSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
I detta avsnitt ska jag diskutera resultatet i min undersökning, i förhållande till teori och 

tidigare forskning. Jag kopplar det även till mitt syfte, som var att undersöka hur de 

intervjuade förskollärarna i studien ser på naturvetenskap och om, och i så fall hur, de 

synliggör den i sin verksamhet? Diskussionsavsnittet avslutas med funderingar som dykt upp 

under arbetets gång och som kan vara idéer till vidare forskning. 

Naturvetenskap i förskolan är ett stort och vitt begrepp. Det finns mycket som vi gör dagligen. 

Barnen gör upptäckter och undersöker och utforskar sin omgivning. När de bygger med 

klossar, öser vatten, blåser bubblor, ”kånkar” sand i hinkar, cyklar uppför eller nedför, testar 

de olika fenomen inom naturvetenskapen. Som Persson Gode (2008) skriver så är det stora 

arbetet för oss pedagoger att hinna med att se allt som barnen upptäcker och utforskar. När 

man som pedagog blir medveten om vad som kan vara naturvetenskap i förskolan, ser man 

den överallt. De förskollärarna jag intervjuade fick veta ämnet innan och alla hade börjat 

fundera på vilken naturvetenskap det finns i förskolan. Resultatet visar att de är medvetna om 

hur mycket det är, men de kanske bara utmanar barnen till viss del. Djur och natur är den 

tydligaste delen för alla, även vatten och sand. Vi hamnar hos de flesta utomhus, när vi 

diskuterar naturvetenskap.  Det kan nog bero på flera saker. En orsak kan vara att biologidelen 

är den delen man har en viss kunskap i. Vi kan lite blommor, träd, djur och processer i 

naturen. Vi vet om hur kroppen fungerar. En annan orsak kan vara att i utbildningen till 

förskollärare (eller åtminstone var det så tidigare), så fokuserar man mest på den delen. Men 

de vet och räknar upp en massa olika saker som är naturvetenskap, men de lyfter fram det i 

olika grad i sin verksamhet. Kemi och fysik ses nog som svårt och man tycker inte man har 

kunskaper i det. Flera har dåliga minnen från kemi- och fysiksalar under sin egen skoltid. Jag 

har en känsla av, precis som Lindahl (2003) och Ekstig (2002) diskuterar, att det inte finns 

någon verklighetsförankring i No-ämnena i skolan. Eleverna förstår inte vad man ska med det 

till. Om vi redan i förskolan kan få barnen att vilja utforska, att de vågar ställa hypoteser och 

prova sig fram, med en tro på sig själva, kanske deras no-undervisning blir roligare, 

intressantare och lättare att förstå. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) säger att bara genom att diskutera naturvetenskap, ju tydligare 

blir den. Det är inget nytt och främmande för barnen. Flera av de intervjuade framhåller också 

de viktiga diskussionerna kollegor emellan och som någon uttrycker så tror hon att alla gör 

det, dvs. har naturvetenskap, men det är olika hur medveten man är om att det är 

naturvetenskap.  
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Jag tror många gånger att vi pedagoger på förskolan inte ser det enkla, utan komplicerar det 

hela. Att leka i sanden eller med vatten kan ge många undersökningar. Varför rinner vattnet så 

och varför är den sandhinken tyngre? Att hälla vatten eller sand i rutschkanan ses kanske som 

att barnen kladdar, när de egentligen undersöker olika underlag, friktion och tyngdlagar. Även 

inomhus finns naturvetenskapen. Barnen testar tyngdlagar, hållbarhet, hastighet genom lek 

med bygg och bilar. De undersöker massa, former och konsistens när de degar, målar och när 

de äter.  Intervjuerna ger också det intrycket, att pedagogerna inte ser det enkla i vardagen på 

förskolan. Om vi utgår från barnen och deras frågor och intressen så finns naturvetenskapen 

där hela tiden. I första hand tror jag att det beror på att man inte ser och tänker på vad som är 

naturvetenskap. Det är de intervjuade också medvetna om och flera efterlyser den kunskapen i 

första hand.   

Harlen (1996) skriver att det vetenskapliga sättet ger barnen en metod att undersöka och 

samla information, pröva vetenskapliga idéer och kritiskt granska bevisen. Jag tycker att 

naturvetenskapen känns konkret. Man kan testa en process flera gånger och se om det ger 

samma resultat. Jag kan prova vad som händer om blomman inte får vatten eller om det är 

skillnad på att växa i solen eller skuggan. Vad händer om jag lägger jäst i degen? Det blir 

både en tankeprocess, begreppsbildning och att se ett resultat (Harlen 1996). Jag tror att vi 

kanske får lära oss och tänka på hur vi utmanar barnen, så de har med sig detta vetenskapliga 

synsätt in i skolan och sedan vidare. Då kan de våga ifrågasätta och vara kritiska mot det de 

möter i vardagen. Bl.a. Elfström m.fl. (2008) och Persson (2009) jämför barns sätt att forska 

med vetenskapsmännen.     

Frågan är hur vi pedagoger bemöter barnen i sitt utforskande? Jag tror vi är dåliga på att ge 

dem tid och att ha bra material. Precis som några av de intervjuade förskollärarna i studien 

säger så är vi så inrutade, ”vi kör på i gamla spår”. Vi måste tänka om och hitta nya sätt och 

vara mycket mer flexibla i våra dagsrutiner. Det mesta går att göra BÅDE inne och ute.  

Att ha ett utforskande och undersökande arbetssätt, stämmer med det Piaget menar med en 

konstruktiv syn på barns lärande (Elfström m.fl. 2008). De ska få vara aktiva, upptäcka själva, 

förstå. I leken finns så mycket upptäckter redan för de minsta barnen. Den är tung och den är 

lätt, den låter si och den låter så… Jag tror vi måste bli bättre på att se dessa tillfällen i 

vardagen och skapa miljöer som utmanar deras upptäckariver. 

Vygotskij lyfter fram det sociokulturella perspektivet på barns lärande (Elfström m.fl.2008). 

Vi utvecklas och lär i samspel med andra. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) håller 
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också det sociala samspelet som viktigt för lärandet. En av de intervjuade tar upp att man 

borde bli bättre på att sitta vid sida om, och låta barnen kunna diskutera och undersöka 

tillsammans, istället för att vi som pedagoger ska mata dem med vårt kunnande. Då utvecklas 

också språket, som är ett viktigt redskap enligt Vygotskij. Att lyssna på barnens diskussioner, 

är givande för fortsatt planering, men också en härlig och glädjefylld stund att lyssna på deras 

funderingar. 

Förskollärarna i undersökningen hade lite olika uppfattningar om man ansåg att det behövdes 

mer ämneskunskaper inom området. Vi kan ta reda på mycket tillsammans med barnen, vi 

kan slå upp i böcker och söka på internet, menar flera av de intervjuade. Både Lagerholm 

(2009) och Persson Gode (2008) skriver hur positivt det är om vi är lika nyfikna som barnen 

och blir deras reflektionspartner i deras utforskande. De flesta av förskollärarna tycker att det 

de i första hand behöver är att lära sig vad naturvetenskap är och hur vi lyfter fram den. Jag 

tror också att bara vi ser naturvetenskapen i vardagen har vi nått långt och att vi verkligen ger 

barnen möjligheterna. Men jag tror också på det som Elfström m.fl. (2008) och Sjøberg 

(2010) säger att om vi har ämneskunskaper, så hjälper det oss att se vad barnen ser. Vi kanske 

inte uppmärksammar det som naturvetenskap annars. Faktakunskaper hjälper oss att utforma 

miljön och att ställa rätt frågor till barnen.  Även Andersson m.fl. (2005) kom fram till att 

ämneskunskaper är viktigt för att utveckla ämnet och för att entusiasmera barnen. Jag känner 

själv att de kunskaper jag fick i kursen kring Hållbar utveckling gav mig kunskaper som jag 

har användning för i arbetet på förskolan. Även förskollärarna i studien bekräftar att de har 

nytta av de ämneskunskaper de fick i sin förskollärarutbildning. Men vidare tänker jag att om 

vi ser vad barnen undersöker och intresserar sig för, kan vi läsa på och lära oss under tiden. 

Det gäller att ”snappa upp” det de frågar om. 

Att arbeta med naturvetenskap i förskolan ger stora möjligheter att nå många av de 

strävansmål som finns utformade i Lpfö98 (2006). Det naturvetenskapliga arbetssättet ger 

möjligheter till lek, skapande, diskutera miljöfrågor, undersöka och utforska. Barnen tränar 

olika begrepp och man tränas socialt. Genom att dokumentera det barnen gör och tänker, ges 

det möjligheter för barnen att se sitt eget lärande. Dokumentation har inte varit uppe vid 

intervjuerna, men är ett intressant och viktigt inslag i ett utforskande och undersökande 

arbetssätt. Ritningar och bilder ger möjligheter till att fundera över sina hypoteser och sina 

slutsatser. Flera av de intervjuade förskollärarna i studien talar om hur man kan väva ihop 

olika delar i verksamheten. När vi t.ex. experimenterar med vatten, tränar vi 

naturvetenskapliga begrepp och kunskaper. Vi får in matematik genom att mäta volym och att 
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jämföra. Genom att diskutera och sätta ord på får vi in språket. Det sociala samspelet finns 

med hela tiden när vi arbetar i grupp. Förskollärarna vet att det kan vara så här och arbetar så 

till viss del, men flera menar att de kan bli mycket bättre på det. Jag tror också att om vi ser 

detta sättet att tänka och planera på, så känner vi inte att det är mycket vi ska hinna med eller 

att vi får pålagt från våra chefer. Det blir naturligt att se alla delarna i ett tema. Jag tror också 

att vi blivit mycket bättre på det under senare år.   

Experiment är den del av naturvetenskapen som kommer upp som nummer två, efter skog, 

djur och natur, när jag frågar om vad som är naturvetenskap. Ändå är de inte många som 

ägnar sig åt det med barngruppen. Varför kan man undra? Det beror nog i första hand på en 

osäkerhet. Man kanske tror att man måste ha alla svar och veta varför experimentet blev som 

det blev. Det verkar svårt och krångligt att ta fram en massa saker, som måste vara till för 

ändamålet. Persson (2009) menar att göra enkla experiment med barnen på förskolan är roligt 

och inspirerande. Det lockar till lek, bild och kreativitet. Vi behöver inte lära barnen massa 

formler, utan upptäcka tillsammans med dem och utmana dem. Elfström m.fl. (2008) skriver 

att kemilaborationer inte förekommer så ofta i förskolan. Vi tänker inte på att en massa 

material finns i skafferiet. Mjöl, socker, jäst, bakpulver är bra att använda till förskolebarns 

vardagskemi. Det finns också flera bra böcker som inspirerar och ger förslag på bra och enkla 

experiment att komma igång med.  

Jag anser att jag fått svar på mina frågor. Jag upplever att det fanns ett engagemang och ett 

intresse av naturvetenskap hos de intervjuade förskollärarna i studien. De kan mycket kring 

naturvetenskap, men vet också att det finns mer att lära och att de borde bli bättre på att 

synliggöra den. Därför vill de ha fortbildning först och främst i vad som är naturvetenskap, för 

att få syn på den. Genom det tror jag också att ett utforskande och undersökande arbetssätt 

kommer naturligare. Vi är redskapen, som en av de intervjuade säger. Det är vi som ger dem 

möjligheterna till att forska och upptäcka, genom att ordna stimulerande miljöer, 

tillhandahålla material, ge tid och plats. Det är vi som ställer de produktiva frågorna och vi 

som lyssnar för att förstå deras kunskaper och intressen. Jag hoppas och tror att 

naturvetenskapen med sitt utforskande och undersökande arbetssätt kan komma att få mer 

plats i förskolan, men att det krävs fortbildning i både ämnet och i didaktiken. 
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 Vidare forskning  
Jag skulle vilja undersöka mer hur barnen arbetar kring naturvetenskap. Hur tar de sig an ett 

problem? Hur forskar de? Hur använder de sina slutsatser? 

Kvinnor är enligt undersökningar mindre intresserade av naturvetenskap. Eftersom det mest 

arbetar kvinnor i förskolan, påverkar detta våra barn? Bemöter vi dem så öppet som vi borde 

kring naturvetenskap eller vill vi hellre hålla på med språk och rim och ramsor? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide                                                                             

 Ålder? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Vad är naturvetenskap för Dig? 

 Har Du någon utbildning inom naturvetenskapsområdet? 

 Har förskolan några riktlinjer/mål när det gäller naturvetenskapligt arbete? Följs de? 

 Vad finns för naturvetenskap i förskolan? Hur lyfter Ni fram den? 

 Vilka faktorer påverkar om och hur Ni arbetar med naturvetenskap i förskolan? 

 Hur upplever du dina kollegors inställning till naturvetenskap? 

 Hur upplever du barnens attityd till att arbeta med naturvetenskap? 

 Finns det utrymme för barnen att arbeta undersökande och utforskande inom 

naturvetenskap?  På vilket sätt? (ex. material framme, tid) 
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Bilaga 2 

 

 

Jag heter Lena Ljungberg och studerar på distans på lärarutbildningen, inriktning förskola -

förskoleklass, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är nu på min sista termin och den består av 

examensarbete på 15 p. 

Jag har valt att skriva om Naturvetenskap i förskolan och hoppas att Du genom vår intervju 

kan hjälpa mig i mitt arbete. 

Jag önskar att få spela in intervjun för att inte behöva anteckna under tiden. Men det är 

naturligtvis frivilligt. Intervjun kan avbrytas när som helst. Jag räknar med att det tar 1/2- 1 

timme. 

 

Intervjuerna kommer att vara helt anonyma, inga namn eller kommunen kommer vara 

omnämnda i arbetet. Efter arbetets slut raderas materialet. Om du önskar se den utskrivna 

intervjun eller det färdiga arbetet så säg till. 

 

Den tid för intervjun vi kom överens om är ______dagen den _____ kl._____ 

 

Vid frågor får du gärna höra av dig! 

Tack på förhand! 

 

Lena Ljungberg 

Telefonnr. 


